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جنوب جبال اخلليل هو واحد من اجمل واصعب االقالمي في فلسطني . لياليه باردة 
شتاءا وامطاره القليلة ال تروي ارضه املثمرة . في الصيف ايامه حاره واباره خربة 
من  جزء  ومواصالت.  وماء  كهرباء  ,بدون  مدقع  بفقر  املنطقة  هذه  سكان  .يعيش 
هذا الوضع هو نتيجة اهمال موروثة من السلطة الفلسطينية)ميكن اضافة بانه من 
الصعب بالنسبة للسلطة من الوصول والقيام مبشاريع  النها منطقة سي( ,ولكن  
املسؤول االول هو االحتالل االسرائيلي ،الذي حول حياة السكان في املنطقة اكثر 
صعوبة .باالضافة الى خوف السكان املسمتر من اعتداءات املستوطنني والتهديد 
بالطرد من اراضيهم، وهدم بيوتهم على ايدي اجليش االسرائيلي او االدارة املدنية 

,وفوق هذا كله ،هم منكرين من حرية التنقل وحقهم بالعيش الكرمي .
تقع سوسيا في اقصى جنوب الضفة الغربية ,حوالي 15 كم جنوبي اخلليل وسنيني 
عديدة عانى السكان كثيرا حتت االحتالل االسرائيلي .ففي سنة 1986 طرد اجليش 
االسرائيلي السكان الذين كانوا يعيشون في الكهوف املوجودة في سوسيا القدمية 
ذلك  بعد  وطني.  اثري  منتزه  اصبح  الذي  اثري  كموقع  ذلك  بعد  صنفت  التي   ,
سوسيا  التاريخي ومستوطنة  املوقع  بني  املوجودة  اراضيهم   في  املواطنني  سكن 
واالبار وطردوا  البيوت  اجليش وهدمت  قوات  عادت   ،  2001 سنة  مبسافة,حتى 
افراد ومنظمات  يتنازلوا، ومبساعدة  لم  ايضا  املرة  ,وهذه  اراضيهم  من  السكان 
اسرائيلية توجهوا حملكمة العدل العليا ,والتي منحتهم قرار مؤقت يسمح لهم الرجوع 
سكان  عاد  األخيرة،  اآلونة  في  القرار،.  هذا  إلغاء  مت   2007 عام  الراضيهم.في 
العقد  بأراضيهم.وخالل  للمطالبة بحقوقهن  العليا  الى احملكمة  سوسيا مرة أخرى 
القرية عالقات مع اسرائيليني واشخاص عامليني، واصبحت  ,انشأت  الذي مضى 

سوسيا معروفة جيدا من خالل املهمتني بسكان املغر جنوب جبال اخلليل.

صعبة مناخية  ظروف   
املستوطنني اعتداءات 

ايدي  على  البيوت  وهدم  السكان  طرد   
االسرائيلي اجليش 

النشطاء مع  عالقات   

بعض الكلمات 
خلفية عن سوسيا



في  اليومية  احلياة  من  النابع  واالبداع  للتعلم  مكان   
. سيا سو

والزوار  ,واسرائيليني  فلسطينيني  بني  العالقات  تطوير   
لعاملني. ا

االسرائيلية الفصل  سياسات  حتدي   
اخرى لتجمعات  املشروع  لتوسيع  رؤية   

منذ عام 2010، عزز مركز سوسيا روح اإلبداع والتعلم  املستوحاة واملندمجة مع احلياة 
اليومية في املجمتع. فهو يشجع الوسائل اخلالقة للتعامل مع االحتالل اإلسرائيلي، فضال 
عن املشاكل االجمتاعية واحمللية. باإلضافة إلى ذلك، يطوير املركز العالقات مع الفلسطينيني 
وميكن  املعقد،  الواقع  مواجهة  على  الزوار  ويشجع  اخلارج.  من  والزوار  واإلسرائيليني، 
بدأت  إنسانية وحتى كشركاء. حيث  أكثر  بطريقة  البعض  بعضنا  لترى  املختلفة  الشعوب 
فكرة املركز عن طريق مجموعة القرى، ومنذ ذلك احلني أصبح املركز ثمرة جهد تعاوني بني 

الفلسطينيني واإلسرائيليني واألجانب، والناشطني االجمتاعيني واملعلمني. 

اليوم,وبعد مضي سنة من العمل املشترك , املركز مفتوح ونحن نصبوا  لتوجيهه الدارة ذاتية 
.املني بان تاسيس املركز في سوسيا والتجربة التي اكتسبت خالل املشروع ان تساعدنا في 

اقامة مراكز اخرى في مناطق اخرى جنوب جبال اخلليل في املستقبل البعيد .

مركز سوسيا 
للتعلم واالبداع



املشاريع   من  عدد  يطور  ان  املركز  استطاع  عمله،  اشهر  خالل   
العربية  اللغة  دروس  الشعبني:  بني  احلوار  وتعزيز  السكان  لمتكني 
لالسرائيليني ودروس اللغة العبرية للسكان احملليني ,ورشات عمل فنية 
,وفعاليات اخرى تطور حاليا.هذا حتدي ملجمتع سوسيا واصدقائه، 
من  تتحقق  أن  ميكن  ال  أنه  يعلم  جميعا  بأمكاناته,  مؤمنني  وكلنا 
على منوذج مصروفات  تعمتد  املركز  في  البرامج  .كل  نفسها  تلقاء 
اساسية ومتويل ذاتي واالستدامة. مجموعة من الفلسطينيني احملليني 
والنشطاء االسرائليني وشركاء عامليني شاركوا في املرحلة االولى من 
بناء املشروع،وحاجاته االبتدائية للمتويل من اخلارج .املركز مخطط 
فالبتالي هو قادر ان يقف بقواه الذاتية  وان يطور برامج اضافية. 
يتطلب   ، هناك  نشاطات  املركز،ووتصليحه وتطوير  ادارة  اجل  فمن 
ذلك ميزانية مدارة، جزء منها يعمتد على مدخالت داخلية وجزء اخر 

ممول من اخلارج .

الشعبني بني  احلوار  تطوير   
االولى املرحلة  متويل 

دائمة ذاتية  الدارة  االنتقال   

نشاطات مركز 
التعلم واالبداع



احدى الفعاليات االولى والتي نطورها في املركز هي برنامج اثراء مهارات التحدث 
باللغة العربية عند االسرائيليني واشخاص عامليني الذين العربية ليست لغتهم االم.

بنيناه على استضافة االسرائيليني واشخاص عامليني عند  الذي  البرنامج  يعمتد 
عائالت في سوسيا لعدة ايام حيث يستطعون ممارسة اللغة العربية مع السكان 
ابناء  الذين معظمهم يتكلم العربية فقط .باالضافة النشاء عالقات شخصية بني 
الشعوب والتعرف على احلياة اليومية في املجمتع ,مينح البرنامج سكان سوسيا 
في  يساعد  اخلارج  من  واناس  االسرائيليني  تواجد  اضافيا صغيرا.كذلك  دخال 

تهدئة سلوك املستوطنني واجليش اجتاه السكان احملليني.

العائالت املستضيفة متنح ضيوفها الفرصة للمتعلمني مبشاركتهم حياتهم اليومية  
مهارات احملادثة  ,ممارسة  العائلة  مع  االستراحة  او  ,الطهي  املواشي  مثل رعي 
بالعربية مع العائلة املضيفة او مع انسان اخر من سكان املنطقة.يدفع الضيوف 

للعائالت املضيفة مقابل استضافتهم ,قسم من هذا الدخل يذهب لتطوير املركز.

والعامليني االسرائليني  بالعربية عند  التحدث  تطوير   
الطرفني  بني  اللقاء   

للسكان اقتصادي  دخل   
  التواجد االسرائيلي ولدوليه كعامل مهدئ بوجه 

 اجليش واملستوطنني

نهاية االسبوع مليئة مبغامرات جديدة، 
.احببت  هناك  احلياة  عن  كثيرا  تعلمت 
هناك  يعيشون  الذين  والسكان  املكان 
مرتبطة  انني  احس  احلني  ذلك  ومنذ 

معهم جدا )ايله د(

نهاية  ابدا  انسى  لن  انني  اعتقد 
سوسيا  في  امضيتها  التي  االسبوع 
مع  العربية  تعلمنا  عندما  ابنتي  مع 
عظميون  الناس  كان  العائالت  احدى 
وبسرعة احسست انني جزء من العائلة 
والوضع  القاسية  الظروف  من  .بالرغم 
السياسي املؤلم جدا,امل ان اعود  في 

نهاية اسابيع اخرى )ايال ج"(

املكوث في سوسيا كانت جتربة جديدة 
حولت  العائلة  مع  .العيش  لي  بالنسبة 
شخصية  اكثر  لتصبح  التعلم  جتربة 
وممتعة اكثر .كثيرا ما بحثت عن اطار 
استطيع من خالله ان اتكلم بجدية اللغة 
عادة  يجمتعون  ال  الذين  العربية.هؤالء 
مع الناطقني باللغة العربية ، فالعيش مع 

العائلة العربية مكنني من ذلك.)ايران(

انا بحكي عربي



بيمنا املركز يساعد االسرائيليني ان يطوروا لغتهم العربية، سكان كثيرون 
على  القدرة   . العبرية  ,وخاصة  لغات جديدة  لتعلم  يتشوقون  في سوسيا 
التحدث باللغة العبرية ميكن أن تفتح فرصا للعمل، والتفاوض مع اجليش 
أو املستوطنني ،باالضافة الى أنه يساعد على بناء اجلسور. معظم الناس 
في سوسيا ال تتاح لهم الفرص للقاء اإلسرائيليني والتحدث معهم، ألنهم 
مع  يعمل  فبعضهم  أفضل  الرجال   إسرائيل. وضع  دخول  من  ممنوعني 
اإلسرائيليني، في حني أن النساء ال يعرفون سوى بضع كلمات في اللغة 
في  مرة واحدة  تمت  الدروس  العبرية.  للتعلم  فرصة  املركز  العبرية ويوفر 
من  واحدة  يائيل،  إسرائيليني  معلمني  قبل  من  تطوعا  ويمت  األسبوع، 
املعلمني، تقول " في حياتي كلها لم يكن لدي طالب مخلصون ومتعطشون  
بالرغم من مرور  الدرس  لوقف  استعداد  على  ليسوا  للعلم هكذا. طالبي 

ساعتني ونصف.

الشعبني ابناء  بني  وتعارف  لقاء   
ارضهم في  السكان  تثبيت   

احملتلني  لغة  معرفة   

دروس اللغة العبرية



والتعلم  االبداع  مركز   لب  هي  واملعلومات  االفكار  تبادل 
اخلارج  من سوسيا ومن  االفراد  املركز  .ميكن  في سوسيا. 
السكان احملليني معرفتهم في مواضيع مختلفة  املشاركة مع 
عقد  قد  وهكذا   ، املعيشة  ومستوى  والبيئة  الفن   : ومنوعة 
الفنانني  تدرس   : العمل  حلقات  من  واسعة  مجموعة  املركز 
فنان خزف بريطاني علم السكان النحت، فنانون علموا الرسم 
الورقية،  الطائرات  وبناء  الطني،  من  والتصممي  الوجوه،  على 
وقد  ذلك.  من  وأكثر   ، املتحركة  ،والدمى  بالفيديو  التصوير 
الى  املركز  خمية  خالل حتويل  من  افالم  عروض  املركز  عقد 
مسرح سيمنائي محلي. السكان تعلموا أيضا تقنيات جديدة 
لتنقية املياه، والتقوا مع خبراء الغاز احليوي. نأمل في توسيع 
روح  لتطوير  ،اإلبداع والتعلم ضرورية  التعلم والفن  مجاالت 

الشخص وتوسيع نطاق املعرفة. 

 غرس روح اإلبداع
احمللية  املعرفة  في  املشاركة   

آفاق توسيع   
فنانني مع  لقاء   

 ورشات 
عمل خالقة



احمللية املشاريع  تشجيع   
االقتصادي االستقالل   

والدولية الفلسطينية  للثقافة  مرحلة   
 توسيع اتصاالت القرية مع العالم

ثقافي  أسبوع  نهاية  نعقد  أن  أملنا  الثقافية:  األسبوع  نهايات 
 ، والعربية  العبرية  باللغة  القصص  رواة  مع  لقاءات   : شهريا 
وعروض  مفتوحة  وفعاليات  موسيقية  عروض  الفيلم  مهرجان 
مسرحية، احملترفني والهواة على حد سواء ، قراءات شعرية وهكذا 
. من املهم استضافة كل من الفنانني الفلسطينيني وإالسرائيليني 
في املركز ، والتعبير عن الفنانني املجهولني الذين سوف يأسسوا 

أنفسهم من خالل املركز.

لسكان  سنوي  مهرجان  عقد  يعتزم  املركز   : سوسيا  مهرجان 
سوسيا لتسليط الضوء على نشاطات املركز من خالل األعمال 
الفنية واألنشطة املختلفة : محاضرات وعروض أالفالم ، مسرح 
احمللية  املعرفة  عن  ،التعبير  المتكني  حدث  هو  هذا   ، العرائس 
وتعريف الضيوف والسكان انفسهم على عمل املركز ، التأكيد 
على حد سواء على النجاح الفردي واجلماعي. نحن نرى في هذا 
احلدث ، أصدقاء سوسيا الفلسطينيني واإلسرائيليني والدوليني، 

وأيضا كوسيلة جلمع التبرعات للمركز.  

اخلليل  جبل  جنوب  سكان   : الكمبيوتر  وأجهزة  اإلنترنت 
يتلهفون للتواصل مع العالم من حولهم ، ولكن إمكانية االتصال 
ليس  اليوم  ساعات  معظم  فخالل   ، سهلة  ليست  باإلنترنت 
باالستثمارات  ذلك  نقدر  ونحن  الكهرباء.  من  يكفي  ما  هناك 
مع  مستعملة  كمبيوتر  أجهزة  يوفر  أن  ميكن  املركز   ، الصغيرة 
يولد  أن  استعمالها من شأنه  ان   الى  باالضافة   ، انترنت  شبكة 
مصدر دخل صغير للمركز ، وكذلك فرصة لتوسيع نقاط التالقي 
العالم يتقدم,ونحن ال نريد  االجمتاعي في املجمتع . نصر:"كل 
ان نبقى في اخللف .من املهم لي ان يتعلم  السكان في سوسيا   

استعمال احلواسيب"

هذه املشاريع ال تزال في املراحل األولى من التطوير 
، ونتيجة احملادثات اجلارية مع سكان سوسيا. 

ان شاء اهلل



زيارة سوسيا في عطلة نهاية األسبوع وممارسة التحدث بالعربية 

عمل  ورشة   ، محاضرة  )مثل  ذلك  غير  أو  فنية  أنشطة  تنظمي 
سوسيا سكان  مع  معرفتك  ملشاركة  الخ(   ، بيئية 

املنطقة  عن  اخبارهم   ، وعائلتك  أصدقائك  مع  سوسيا  مركز  نشر 
الفصل  ، حول سياسات  اإلسرائيلي  االحتالل  ، عن حياتهم حتت 
على  تلتف  خالقة   وسائل  عن  البحث  وحول   ، اإلسرائيلية 

للفصل. وسياساته  االحتالل 

عقد  التعلميية.  واملعاهد  عملك  مكان  في  للمركز  األموال  جمع 
التبرعات ، أو  البيت ، وهو حزب صغير ، حفال جلمع  اجمتاع في 
مسرورين  نكون  املركز.  من  النشطاء  أحد  قبل  من  محاضرة  القاء 

تقام. مناسبة  اي  في  نتكلم  وان  باستضافتنا 

عقد  التعلميية.  واملعاهد  عملك  مكان  في  للمركز  األموال  جمع 
التبرعات ، أو  البيت ، وهو حزب صغير ، حفال جلمع  اجمتاع في 
مسرورين  نكون  املركز.  من  النشطاء  أحد  قبل  من  محاضرة  القاء 

تقام. مناسبة  اي  في  نتكلم  وان  باستضافتنا 

عقد  التعلميية.  واملعاهد  عملك  مكان  في  للمركز  األموال  جمع 
التبرعات ، أو  البيت ، وهو حزب صغير ، حفال جلمع  اجمتاع في 
مسرورين  نكون  املركز.  من  النشطاء  أحد  قبل  من  محاضرة  القاء 

تقام. مناسبة  اي  في  نتكلم  وان  باستضافتنا 

من  التقليل  نحاول  نحن  به.  التنبؤ  ميكن  ال  واقع  في  يعمل  املركز 
أن  ميكن  بحيث   ، اخلارج  من  التبرعات  على  واالعمتاد  النفقات 
بسهولة  بناؤها  ميكن  بحيث  ادنى  حد  ذات  مبيزانية  املركز  يتواجد 
يزال  ال  املركز   ، النهج  هذا  من  الرغم  على  السلطات.  تدمرها  إذا 
للمساعدة  يستخدم   سوف  تبرع  وكل   ، المتويل  إلى  بحاجة 

املركز. أسس  بتقوية 

 ماذا ميكنك 
ان تفعل



متواصل  بشكل  سوسيا  في  القرى  فرقة  تعمل   ، القرويون  مجموعة  قبل  من  ابتدأ  املشروع  هذا 
منذ اغسطس 2005. وقد أدت املعرفة الوثيقة والعالقات الشخصية املنسوجة على مر الزمن بني 
املوجه  املسمتر  التعاون  إلى  في سوسيا  تعيش  التي  الفلسطينية  والعائالت  املجموعة  من  الناشطني 
املدرسة  إلى  األطفال  نقل   : املشاريع  من  عددا  التعاون  هذا  ويشمل  احمللي.  املجمتع  تطوير  نحو 
التزويد   ، اجلامعات  لطالب  املالي  والدعم   ، الشابات  للنساء  املهني  التدريب  وتوفير   ، اإلقلميية 
تطبيقها  خالل  البرامج  هذه  جناح  .ان  ذلك.  من  وأكثر  والشمس،  الرياح  مصادر  من  بالكهرباء 
عام 2006 وبتتابع ،شجع األسر االخرى  التي كانت من بني املنفيني من منازلهم من قبل قوات 
االحتالل ، العودة واالستقرار مرة أخرى على أرضهم في سوسيا. وقد أدى منو السكان احملليني في 
لسكان  املجمتعية  للتمنية  إمكانيات جديدة  ، خلق  ومتناثرة(  سابقا صغيرة  كانت  )التي  سوسيا 
املنطقة. سكان  سوسيا يأملون حتقيق هذه االحمتاالت من بني أمور أخرى ، من خالل مركزاللتعلم 
واإلبداع ، والتي تهدف إلى توفير مجموعة متنوعة من االمكانيات ووسائل خالقة للتمنية الذاتية 

واالجمتاعية. 

ملزيد من املعلومات ، وللمشاركة في املركز ، و / أو للدعم املادي ملركز سوسيا للتعلم واالبداع ، 
االتصال بنا عبر البريد االلكتروني :

villagesgroup1@gmail.com   
susiyacentre@gmail.com




